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O que é o Confucius Institute Online?


O Confucius Institute Online é um site que reúne vários cursos e
recursos interativos aprovados pelo Instituto Confúcio na China!



Os cursos são na modalidade MOOC (Massive Open On-line
Course - Curso On-line Aberto e Massivo). MOOCs são cursos
que permitem que você amplie seus conhecimentos de forma

autônoma.


Talvez o seu professor(a) já tenha recomendado algum curso do
Confucius Institute Online. Esses cursos são muito bons para
reforçar o aprendizado da língua chinesa!

É importante saber


Os cursos online do Confucius Institute Online não substituem as
aulas do Instituto Confúcio na Unesp! Esses cursos servem para
complementar a sua formação, e também para revisar o conteúdo
aprendido em sala de aula.



Os cursos do Confucius Institute Online não foram feitos pelo
Instituto Confúcio na Unesp.



A maioria dos cursos estão em inglês.



Algumas áreas do site Confucius Institute Online podem estar em
manutenção/atualização.

Nas próximas
páginas iremos
aprender como
fazer o registro e
acessar os cursos
do Confucius
Institute Online!

Acesso
Acesse https://mooc.chinesecio.com

1 – Deixe o idioma da
página em Inglês para
facilitar a navegação

2 – Clique em
“Register”

Criando uma conta
Na página de login, insira seu email, nome de usuário e senha

1 – Depois de ter
preenchido os seus
dados (email, nome
de usuário e senha),
clique em “Click to
verify”

2 – Clique no botão com
três traços verticais
verdes e arraste para
completar a imagem

3 – Clique em “Register and login” e aguarde o
recebimento de um e-mail de confirmação.
Verifique se o e-mail não foi para a sua caixa de spam!
Depois de confirmar o seu e-mail, você poderá fazer
login no site!

Fazendo login
Acesse a página de login e insira seu nome de usuário e senha. O design
dessa página pode variar conforme o curso que você quer acessar

1 – Preencha seu
nome de usuário
e senha e clique
em “Click to
verify”

2 – Clique no botão com
três traços verticais
verdes e arraste para
completar a imagem

3 – Clique em Login
(ou sign in)

Nas próximas páginas
listamos alguns
cursos ou recursos
digitais bacanas do
site Confucius
Institute Online, de
modo a facilitar a
sua busca!

Lista com alguns cursos gratuitos - Idioma


Contemporary Chinese 1 (Equivalente às lições 0 até 8 do “Chinês Contemporâneo para o Principiante”)



Contemporary Chinese 2 (Equivalente às lições 9 até 20 do “Chinês Contemporâneo para o Principiante”)



Contemporary Chinese 3



Contemporary Chinese 4



快乐汉语 – Kuaile Hanyu

(Curso de língua chinesa voltado para jovens. Também recomendado para

iniciantes)



Wisdom of Chinese Characters (Curso sobre os caracteres chineses)



Curso de HSK nível 1 "My Beautiful Neighbor 1" da série “Elementary Chinese ‘Man Chinese’”



《到中国，学技术》职业汉语课程——电子信息技术汉语

(Curso "Vá para a

China, Aprenda Tecnologia" Curso Profissional de Chinês voltado para Tecnologia da Informação/Eletrônica)

Lista com alguns cursos gratuitos - Culturais


中国文化常识 (Curso sobre a cultura chinesa)



中国历史常识 (Curso sobre história chinesa)



豆儿

(Douger - Desenho animado com episódios curtinhos, com legenda em chinês e inglês,

recomendado para treinar a língua chinesa)



China's Intangible Cultural Heritage 1 (Curso sobre cultura imaterial chinesa)



China's Intangible Cultural Heritage 2



China's Intangible Cultural Heritage 3



Around China 1 (Curso sobre a sociedade chinesa)



Around China 2

Lista com outros recursos digitais
 1000

frases em mandarim

(1000 frases em mandarim é

um livro didático voltado para o estudo do chinês oral prático para
iniciantes. Disponível em inglês e espanhol)

 HSK

Leveled Readings Level 1

(E-book ricamente

ilustrado, voltado para pessoas que querem estudar para o HSK 1)

 Everyday

Chinese

(Mini curso de chinês básico – Os cursos

“Pinyin”, “Encontro”, “Refeição” e “Fazendo Compras” não exigem
registro)

A seguir, veremos como navegar

no

site

Online!

Confucius

Institute

Procurando um curso


Acesse https://mooc.chinesecio.com/mooc_list.html?m_lan=2 e escolha uma
categoria de cursos que você gostaria de acessar, ou clique em uma das imagens

Acessando um curso


Ao escolher uma categoria (Chinese Learning, por exemplo) você verá os cursos
disponíveis nela. Vale ressaltar que nem todos os cursos são gratuitos. A maioria
dos cursos é em inglês.

Clique na
imagem do
curso para
acessá-lo

Acessando um curso


Após clicar em um curso, leia as informações sobre ele. É nessa página que
você pode ver o idioma do curso e se ele é gratuito ou não.

Clique em
“Enter” para
acessar o curso

Exemplo de Curso


A página com os conteúdos do curso é mais ou menos desta maneira. Clique em “Content”
para poder ver os conteúdos/lições do curso. Alguns cursos possuem exercícios e testes finais
para que você possa experimentar os seus conhecimentos

2- Clique nesta pequena seta
para abrir o “menu” com as
lições/conteúdos dos cursos
1- Clique em
“Content”
3- Escolha a lição/conteúdo que
você deseja acessar. Depois é só
apertar o play do vídeo!

再见！

Em caso de
dúvidas...


Entre

em

contato

com

a

bibliotecária através do email:




biblioteca.institutoconfucio@unesp.br

Durante a pandemia, o horário de
atendimento será de segunda a

sexta, das 9h30m às 18h30m

